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Samenvatting
1.
2.
3.
4.

En referentiewerk
Een crisis. Welke soort crisis?
Op zoek naar een gepaste paradigma
Voor een holistische aanpak van het
woonvraagstuk
5. De onderkant: onze toekomst?

Tabel 1. Paradigmatische vergelijking van de behandeling van twee basisbehoeften

Verkeer & mobiliteit

Wonen

Parameter
voor een
optimale
oplossing

1.Aanbod > vraag
2.bereikbaar (afstand/toegankelijk)
3.hoge frequentie
4.comfortabel
5.betaalbaar
6.duurzaam
7.sociale mix (users)

1. idem
2. idem
3. idem
4. idem
5. idem
6. idem
7. sociale mix in discussie

Gebruikte
middelen

Multimodaal:
•privé-wagen (met/zonder chauffeur)
•wagen in leasing,huur, taxi's
•carpooling & sharing
•openbaar vervoer (tram, bus, trein…)
•fiets, brommer, motor…..

Multimodaal?
•eigen gezinswoning (alleenstaand,
rijwoning, appartement…)
•huurwoning (alleenstaand,….)
•sociale woning (koop- of
huurwoning…)

Betrokken
actoren

•bouwfysische constructie
(infrastructuur); stedenbouw en RO
•economische, financieel & fiscaal
(geld)
•juridische inbedding & voorschriften
(recht)
•Sociale organisaties:gebruikers &
stakeholders

In grote mate analoog:
•ingenieurs, architecten, planners
•geld: banken financiën,
belastingen…
•juristen, advocaten, deurwaarders,
wetten en reglementen
•bewonersorganisaties, eigenaarsen huurderverenigingen…

4 constructies

Verschil
punten
in de
behande
ling

•Spreidingspatroon: perifere
vertakkingen; concentratie in
stedelijke centra
•Eigendomstructuur speelt
weinig rol voor (de verbruiker
van) openbaar vervoer
•Openbaar vervoer zo
goedkoop mogelijk

•Zone en gebiedsafbakening
•Weinig mobiliteit tussen de
verschillende woonvormen
•Grote impact van het
eigendomsrecht
•Zware financiële engagement
van de gebruikers

Aanpak
‘crisis’

Hoge druk om radicale
koerswijziging: meer door de
openbare dienstverlening dan
de markt
•Beperkende maatregelen
voor (privé) wagen
•Sterk aansporen van
collectief & openbaar vervoer

Weinig druk om radicale
koerswijziging.
Sleutelen aan de marge. Geloof
in de incrementele
verbeteringen van het
bestaande systeem. De ‘markt’
meer dan een openbare dienst

Verkeer & mobiliteit

Wonen

Overzicht van de domeinen en betrokken actoren
Wijze van tussenkomst van de maatschappelijke componenten
Manier om hen met elkaar in contact te brengen
Bouw en ruimtelijke planning
Bouw, planning, inrichting, onderhoud,
stedenbouw, leefmilieu.
Architecten, ondernemers, ambachten.
Woningen en hun plaats binnen
het bouwblok, de straat, de wijk, de stad.
afschrijvingen…

Geld & Financiën
Kapitaal, kredieten, toelagen, leningen,
afschrijvingen, huur, lasten…
Banken, bouwfondsen, kredietinstellingen,
subsidiërende overheden…

Forum
F

Plaats van informatie, overleg, onderhandeling en
besluitvorming
Rechterlijke macht.
Lokale, regionale, federale en internationale overheden.
Wetten, besluiten, ordonnanties,
reglementen.
Juridisch, wettelijk en administratief
kader

Huidige en toekomstige bewoners,
bewonerscollectieven, verenigingen,
Groepering per bouwblok, straat, gemeente.
Institutionalisering van deze
collectiviteiten.
(Gemeenschap van) gebruikers en
bewoners

